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Uuringu eesmärk on välja selgitada, millisel viisil Harjumaa (va. Tallinn) 
koolides majandus- ja ettevõtlusõpet edasi antakse ja millised on soovid 
õppe arendamiseks. 

Eesmärk

25.10-11.11.2019Uuringu periood

Telefoni-intervjuud, ise internetis täitmine ja silmast silma intervjuud koolis 
kohapeal 

Metoodika

Harjumaa koolide esindajad, kes on hästi teadlikud õppekavastSihtrühm

43 vastajatValimi suurus
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Kooli tüüpVastaja amet 

Küsitluses osalenud koolid

Aegviidu Kool Kostivere Kool Peetri Lasteaed-Põhikool
Alavere Põhikool Kurtna Kool Prangli Põhikool
Ardu Kool Kuusalu Keskkool Püünsi Kool
Aruküla Põhikool Lagedi Kool Raasiku Põhikool
Haabneeme Kool Laulasmaa Kool Randvere Kool
Järveküla Kool Loksa Gümnaasium Risti Kool
Jüri Gümnaasium Loo Keskkool Ruila Põhikool
Kallavere Keskkool Maardu Gümnaasium Saku Gümnaasium
Kehra Gümnaasium Maardu Põhikool Saue Gümnaasium
Keila Kool Nissi Põhikool Tabasalu Ühisgümnaasium
Keila Põhikool Oru Põhikool Turba Kool
Kiili Gümnaasium Padise Põhikool Vaida Põhikool
Kolga Kool Paldiski Põhikool Vasalemma Põhikool
Kose Gümnaasium Paldiski Vene Põhikool Viimsi Kool

Ääsmäe Põhikool

• sekretär, n=5
• kantselei juhataja, n=2
• juhiabi, n=2
• arendusjuht, n=1



• Harjumaa koolide uuring viidi läbi valdavalt telefoni-intervjuudena, kuid paar inimest vastas ise interneti lingil ning paari vastaja juurde sõideti kooli ja küsitleti 
kohapeal silmast silma intervjuuna. Uuringu sõnavara lihtsustamise mõttes on jagatud gümnaasiumi märksõna alla ka keskkoolid ning põhikoolid on kuni 
9.klassilise õppega koolid. Küsitlus viidi läbi 43-s koolis ning vastajateks olid peamiselt direktor (23%), õppejuht (21%) või õppealajuhataja (14%) ja muudeks 
vastajateks olid kantselei juhataja, uuringujuht, sekretär ja juhiabi.

• 51% küsitletud koolidest on ettevõtluse- või majandusõpe. Sealhulgas lausa 93% gümnaasiumi/keskkooli taseme koolidest ja 31% põhikooli taseme koolidest. 
Kõige enam on ainult majandusõpe (23%) või mõlemad (16%) ja ainult ettevõtlusõpe on 5% koolidest.  33% koolidest ei ole kumbagi õpet ja nad ei pea seda ka 
vajalikuks (valdavalt põhikoolid). 16% koolidest ei ole õpet, kuid arvavad, et see võiks olla. Muude sarnast õpetena toodi välja tehnoloogia aine raames 
ettevõtlusõpet, ettevõtlikkuse õpet ning praktilise rahatarkuse ja projektijuhtimise õpetamist.

• Õpet pakkuvad koolid valdavalt annavad õpet ja arendavad ettevõtlikust tundidena klassis (93%). Kõrgel kohal on ka ettevõtete külastamine (73%) ning 
laatade, messide vmt. külastamine (64%). Kõige madalamal kohal on koostöö (suunamine) kursuseid pakkuvata asutustega (nt. HEAK, ülikoolid), mida pakuvad 
ainult gümnaasiumid (15% gümnaasiumitest, st 9% kõikidest). Muude variantidena nimetati ka ettevõtluspäeva, koostööd lastevanematega, teise kooliga, 
motivatsiooniesinejaid, „Tagasi Kooli“ projekti ja loovtööd.

• Koolis aine õpetajaks on valdavalt inimene, kes peamiselt õpetab muud ainet (68%). Samas 23% koolidest on vastava erialaga majanduseõpetaja ning 9% 
vastava erialaga ettevõtlusõpetaja. Lisaks muu aine õpetajale on koostöö õpetamisel ka Töötukassa spetsialistidega ning erinevate kooliväliste eriala 
spetsialistidega.

• Nii õpilasfirma asutamine kui ürituse/sündmuse korraldamine on koolis arvestatav praktilise tööna 55% koolidest, kus on ettevõtluse- või majandusõpe. Samuti 
nimetati, et see on võimalik õpilase või õpilasterühma soovil. 

• Kõikidelt koolidelt küsiti, mis on nende arvates probleemiks ettevõtluse- ja majandusõppe õpetamisel. Peamiste probleemidena nähakse seda, et õppekava on 
juba niigi ülekoormatud (56%) või on keeruline leida õpetajat (40%). Muude põhjustena toodi põhikooli osas välja peamiselt seda, et sihtgrupp on liiga noor. 

• Seni on enim tehtud koostööd ettevõtetega (44%) ja seda eriti gümnaasiumi osas (71%). Teisteks koostööpartneriteks on olnud eelkõige kohalik omavalitsus 
(26%) ja teised haridusasutused (19%). Need, kes ei ole veel koostööd teinud, aga tahaksid eelistavad eelkõige ettevõtete, teiste koolide ja kohaliku 
omavalitsusega koostööd teha. 24% põhikoolidest mainis, et ei ole ja ei soovi koostööd teha, aga gümnaasiumite hulgast sellist vastust ei tulnud.

• Noorte ettevõtlikkuse arendamiseks saab kool vastajate arvates eelkõige „viia läbi ettevõtete külastusi“ (51%), millele järgnevad „küsida HEAKist koolitusi ja 
tuge võrgustiku loomiseks“ (42%) ja „aidata luua õpilasfirmasid“ (40%). 

• HEAKilt oodatakse noorte ettevõtluse edendamise abina eelkõige koolitusi kohapeal koolis (81%), ettevõtete külastuste läbiviimist (63% ja õpetajate otsimisel 
abi (42%).
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• ettevõtlikkus

• 3 kooliastme käsitletekse ettevõtlust
eelkõige tehnoloogia aine raames • praktiline rahatarkus
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Erikursused

Praktika temaatilise ürituse/sündmuse korraldamise näol
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• ettevõtluspäev, Tagasi Kooli, motivatsiooniesinejad
• koostöö lastevanematega ja Keila Gümnaasiumiga

• loovtöö
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• ajalugu, n=2
• matemaatika, n=2
• erinevaid alalõike annavad erinevad ainespetsialistid, 

enamjaolt väljapoolt kooli, n=1
• matemaatika- füüsika õpetaja, n=1
• riigikaitse, n=1
• saksa keel, n=1
• tehnoloogia õpetaja, n=1

• direktor, n=1
• õpetaja, kelleks on Töötukassa spetsialist, n=1
• ajalugu, n=1
• inimeseõpetuse ja ühiskonna õpetaja, n=1
• majandus ja ajaloo õpetaja, n=1
• tehnoloogia õpetaja, n=1



Kas õpilasfirma asutamine on 
arvestatav koolis praktilise tööna?

Kas ürituse/sündmuse korraldamine on arvestatav 
koolis praktilise tööna?

Jah
55% (n=12)

Ei
36% (n=8)

Teatud 
tingimustel 

9% (n=2)

Jah
55% (n=12)

Ei
36% (n=8)

Teatud 
tingimustel 

9% (n=2)

• kui õpilane seda tahab, n=1 
(gümnaasium)

• olenevalt õppeaastast, kui klassis on 
konkreetset soovijategruppi, n=1
(gümnaasium)

• kui õpilane seda tahab, n=1 
(gümnaasium)

• kui õpilaselt nõutakse praktilist
tööd, n=1 (põhikool)

n=
Kõik vastajad, 
n=12

gümnaasium, 
n=6

põhikool, 
n=6

10-12 kl. 3 3
7-9 kl. 2 2
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8 kl. 2 2

12 kl. 1 1
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7 kl. 1 1
8-9 kl. 1 1

n=
Kõik vastajad, 
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gümnaasium, 
n=5

põhikool, 
n=7

10-12 kl. 3 3
7 kl. 2 2

8-9 kl. 2 2
8 kl. 2 2

7-12 kl. 1 1
12 kl. 1 1

7-9 kl. 1 1
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Õppekava on juba niigi ülekoormatud

Keeruline leida õpetajat

Õppeainele ei ole koostatud häid kavasid

Ei ole piisavalt rahastust selle õppeaine kavasse toomiseks

Keeruline leida koostööpartnereid

Vähene kasutegur/ebamõistlik õppeaine

Noored ei soovi seda ainet õppida

Noored ei soovi kooliväliseid ettevõtlusõppe tegevusi (ringid, kursused, külastused)
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• pole 
probleeme, 

n=2

• 6-klassiline kool
• Kuna pole kohustuslik, siis peaksid ka teised ained selle pärast kannatama. 
• Liiga noor sihtgrupp, kes eesti keelt räägib ja huvitatud on, saab liituda

Paldiski eestikeelse põhikooli tegevusega
• Olenevalt aastatest, kuid reeglina veel liiga noored selleks
• Põhikoolis õppijatele on selle valdkonna puudutamine põgusalt erinevates

ainetundides piisav
• Pole probleeme
• Vanus põhikoolis on veel selleks liiga noor
• Vanuserühm liiga noored
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Muud asutused
Gümnaasium:
• kooli vilistlased, n=1
• õpilaste vanemad, n=1
Põhikool:
• lapsevanemad ja nende ettevõtted. n=1
• MTÜ Edumus, n=1
• Noortekeskusega, n=1
• SA Innove, n=1

Ei ole teinud, aga 
tahaks teha (kellega)

Gümnaasium:
• kõigiga, kellest aineõpetamisel kasu võiks olla, eelkõige praktiliste

tööde läbiviimisel, n=1
• võiks olla valikainena ja koostöös lähedal asuvate koolidega, n=1
Põhikool:
• ettevõtetega, n=1
• kohalik omavalitsus, ministeerium, HEAK, n=1
• kui peaks majandusõpe kavva võetama, siis kõigi eelkõige kohalike

ettevõtetega, n=1
• oma ala valdava spetsialistiga, n=1
• pole veel jõudnud, alustasime sellel aastal esmakordselt, n=1
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Viia läbi ettevõtete külastusi

Küsida HEAKist koolitusi ja tuge võrgustiku loomiseks

Aidata luua õpilasfirmasid

Tuua õpekavva majanduse- või ettevõtluseõppe

Lubada õpilasfirma loomist või sündmuse korraldamist arvestada praktilise tööna

Kooliväliseid kursusi ja koolitusi läbi viia

Muu

Kool ei saa midagi enamat teha

Kõik vastajad, 
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21%

14%

14%

55%

38%

34%

34%

17%

3%

gümnaasium, 
n=14

põhikool, 
n=29

• Integreerida ettevõtlikust erinevatesse ainetesse
• Töövarju päeval osalemine
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Pakkuda tasuta koolitusi Teie enda koolis

Läbi viia ettevõtete külastusi (koos transpordiga)

Aidata  õpetajate otsimisel oma võrgustiku kaudu

Aidata õppekava täiendada õpetajate koolituste

Ei oska öelda

Ei vaja abi
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